
HET WEGELNIEUWS
MAART

wo 1 Schoolbezoek L6 do 16 kangoeroewedstrijd - bib L5 - STEM L5B
Inleefdag de Branding 3A
Auteurslezing 3B - watergewenning 3b
vaccinatie op school L4

do 2 Schoolbezoek L6
watergewenning K3b

vr 17 facultatieve vrije dag

vr 3 bib L3 - STEM L5C - Schoolbezoek L6 za 18

za 4 zo 19

zo 5 ma 20 zwemmen A-groepen
sportdag kleuter - bib L3

ma 6 zwemmen A-groepen - bib K3 di 21 schoolbezoek L6

di 7 studiereis Gent K3 - toneel L5 + L6
L2 Spel jeugdboekenmaand

wo 22 overgangsactiviteit K3-L1

wo 8 Schoolbezoek L6 do 23 watergewenning K3a - STEM L5C

do 9 lange bib L2 - STEM L5A
watergewenning K3a

vr 24 Schoolreis L1 - Auteurslezing L5

vr 10 bib L1 za 25

za 11 zo 26

zo 12 Klasviering L6 + koffiestop aan de kerk ma 27 zwemmen B-groepen
oudercontact L6

ma 13 zwemmen B-groepen
19u.00 infomoment dorpsklassen L3

di 28 zitdag brugfiguur Femke - De Dreef
oudercontact L6
Alles met de bal L3 - halve sportdag

di 14 zitdag brugfiguur Femke - Het Plein wo 29 voetbal L5 - L6

wo 15 fietscross L1 - L6 do 30 STEM L5B
watergewenning K3b

vr 31 Sobermaal n.a..v de vasten
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HET WEGELNIEUWS
Openingsuren van de school

Voor de veiligheid van de kinderen wordt er binnenkort een poortslot op het groene poortje in
De Dreef geplaatst. De school is open vanaf 8u00. Dan pas is er toezicht op de speelplaats.
Dank om jouw kind(eren) na 8u00 op de speelplaats toe te laten en de aanvangsuren van de
school te respecteren. Voor 8u00 kan je steeds terecht in de kinderopvang in De Stringe.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart komt de schoolfotograaf langs.
Op dinsdag wordt van elk kind (behalve K3) een individuele foto gemaakt.
Op woensdag wordt van de kinderen uit K3 en van broers en zussen een foto gemaakt.
Wij gaan er vanuit dat uw kind(eren) gefotografeerd mogen worden.
Indien u bezwaar heeft, gelieve dit te mailen naar info@vbsdewegelink.be, uiterlijk tegen 6 maart.
De fotograaf vraagt even uw medewerking door:

- Uw kind(eren) geen fluorescerende kledij te laten dragen
- Eventueel een haarborstel/kam mee te geven (wegens hygiëne mogen de school en de

fotograaf deze niet voorzien)
De fotograaf zal er alles aan doen om uw kind(eren) een leuk fotomoment te bezorgen!

Belangrijk: u zal een inlogcode krijgen om de foto’s van uw zoon/dochter te bekijken. Wie binnen de 10 dagen
inlogt, krijgt een gratis klasfoto!

40-dagentijd en sobermaal

De vastentijd is sinds aswoensdag 22 februari begonnen. Het is een tijd van tevreden zijn met wat minder.
Ook in de klas krijgt de vastentijd bijzondere aandacht. Op vrijdag 31 maart is er sobermaal op school.
De leerlingen krijgen soep en boterhammen op school voor de prijs van een warme maaltijd. De opbrengst gaat
dit jaar naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dank nu reeds voor de solidariteit!

Eerste communie en Vormsel in 2024!

Eerste communieviering 2024: zondag 26 mei kerk Vichte (leerlingen 1ste leerjaar)
Vormselviering 2024: zaterdag 20 april kerk Vichte (leerlingen 6de leerjaar)

Axendier in de kijker : de uil : Ik denk voor ik iets zeg.

Een uil blijft op een afstand en kan goed observeren. Hij denkt na over wat hij ziet gebeuren.
Uilen kunnen zich goed beheersen en spreken rustig en met mooie woorden.
Jezelf beheersen is moeilijk, maar wel belangrijk. Want mensen die hun impulsen onder
controle hebben, zijn gelukkiger.
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